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Samenvatting.

Dit rapport beschrijft het gedrag van een torsieslinger die in
principe geschikt is als sensor voor draaibewegingen t.o.v. de

inertiele ruimte.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

De verandering van de slingerfrekwentie t.g.v. door rotatie opgewekte

centrifugaalkrachten. De lagering v.d. slinger d.m.v. een kruisveer

lager. Magneto-dynamische transducers t.b.v. de slingeraandrijving.

Een regelsysteem dat de bemonsterde topwaarde van de harmonische

slingerbeweging konstant houdt en de bepaling van het optimum van dit

regelsysteem d.m.v. z-transformaties. Een signaal-transmissiesysteem

t.b.v. de informatie-overdracht van de roterende slinger naar de

'stilstaande' buitenwereld.

Tevens zijn metingen aan de slinger verricht die aantonen dat de

theoretische beschrijvingen van het gedrag van de slinger geldig

zijn.
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~3ummary .

This report describes the behaviour of a torsion-pendulum which is

in principle appropriate to measure rotation rates with respect to

inertial space.

The following subjects will come up for discussion:

'l'he change in pendulum frequency due to centrifugal forces introduced

by rotation.

The bearing of the pendulum by a flexural pivot.

Magneto-dynamic transducers for pendulum excitation.

A controi system to keep the sampled excursion peak value of the

harmonic pendulum movement constant and the determination of the

optimum of this control system by means of z-transforms.

A signal-transmission system linking the rotating pendulum with the

'non moving' world.

Measurements on the pendulum prove that the theoretical descriptions

of the pendulum beh~viour are correct.
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1. Inleiding.

In de vakgroep Meten en Regelen wordt onderzoek verricht o.a. aan

inertiele rotatiesensoren. Voorbeelden van rotatiesensoren zijn:

de vrije gyro, de rate integrating gyro en de rate gyro.

De werking van gyro's berust op het principe dat de impulsmoment

vektor b van een roterende massa een koppel in zijn ophanging

opwekt indien b van richting verandert.

De werking van een ander type rotatiesensor berust op het principe

van trillende elementen zoals licht (de polygon ring laser) en

massa (de stemvork).

In de vakgroep EH is ffodurende de laatste jaren veel aandacht besteed

aan de stemvork. Nadeel van de stemvork bleek o.a. zijn hoge eigen

frekwentie te zijn. Daarom werd een onderzoek gestart naar een systeem

van trillende massa's met een relatief lage eigenfrekwentie. Het

resultaat hiervan was de torsieslinger.
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2. De torsieslinger.

2.1. Theorie van de torsieslinger.

In het ideale geval

a. Traagheidsmoment

b. Torsiestijfheid

kan de slinger als voIgt opgebouwd
2

J
1

=mr ; J
2

..0 (zie 2.3.1.)

8; verbonden met de buitenwereld.

gedacht worden:

puntmassa -

~m

- puntmassa

massaloze starre staaf

torsiestijfheid tevens

scharnierpunt

slingerbeweging

-----------neutrale stand/input-as

fig.2.1.-1. De ideale torsieslinger.

Voor dit systeem geldt de volgende bewegingevergelijking:

J 8+88=0
1

De oplossing van deze diff. vgl. luidt:

8=C:) sinwt:\ t
m 0

met w .' {£eVJ:1
Dit stelt een harmonische trilling voor met amplitude e en

m
cirkelfrekwentie w

8
'

Indien dit systeem om zijn vertikale as roteert met hoeksnelheid n
zal een extra koppel TA werkzaam zijn. Dit koppel wordt veroorzaakt

door de centrifugaalkracht F • Zie fig.2.1.-2. op pag.8.c
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.n lm
_F

c

r.cosS

_+----1~r• sinS

fig.2.1.-2. Ideale torsieslinger met rotatie£L.

De vertikale as wordt input-as genoemd.

Ret koppel TA wordt als voIgt bepaaldl

2
F =-bmA r. sinSc

Voor S~O is sinS~S en c08S:1

.... 2Rieruit voIgt: ~-J1n e

De richting van dit koppel TA is tegengesteld aan het koppel dat

veroorzaakt wordt door torsiestijfheid S. De bewegingsvergelijking

voor de torsieslinger wordt voor konstantelll

J 18+S8-'l'n. =0

.. IS 2
of G+ ~- -11 )8=0

.J 1

De oplossing luidt nUl 8=8 sinwt
m
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In fig.2.1.-3. is de half-cirkelvormige relatie tussen f b en Sl

grafisch uitgezet.

--....~.n.

fig.2.1.-5. Slingerfrekwentie f
b

als funktie van de

hoeksnelhe id..n. van de input-as.

Uit bovenstaande grafiek zijn 3 eigenschappen van de torsieslinger

bij gebruik als rotatiesensor af te leiden.

1. De gevoeligheid (~ dfb/dn) is gering bij lage hoeksnelheid.

2. De frekwentie f
b

daal t ongeacht het teken van.n..

3. De relatie tussen f
b

en.n. is sterk niet-lineair.

Deze 3 ongewenste eigenschappen worden veroorzaakt door het

kwadratisch verband tussen f
b

enn.

Om de eigenschappen 1+2 ongedaan te maken biedt de volgende konfigura

tie een oplossing: i.p.v. een slinger worden 2 slingers toegepast.

Heide slingers, elk geplaatst op een draaibaar plateau, wordt een

tegengestelde voorrotatiell gegeven. De 2 plateau's worden op eeno
platform geplaatst. Roteert het platfom met Andan zal een slinger

een rotatiesnelheid ondervinden van (ntdrV en de andere een rotatie

snelhe id van -(.ct..- LUl.). Dientengevolge zal een frekwentieverschil A f b

tussen de twee slingers ontstaan.

E.e.a. is gelllustreerd in fig.2.1.-4. op pag.10.
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sli nqe.r t
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- - -/- - - - - - - - -
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I
I
I
I
I
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fig.2.1.-4. l<'rekwentieverschil t::. f b als funktie van L1n..

In bovenstaande figuur is flf b ('" Ifb (1 )-fb (2)1 ) een maat voor .:in.

Uit de figuur voIgt dat voor fb(2)~fb(1) geldt dat het platform met

posi tieve .6.n. roteert.

In litt.1+2 wordt het principe van voorrotatie met + en -~
o

uitgebreid beschreven. In deze litt. worden echter i.p.v. kontra-

roterende torsieslingers kontraroterende stemvorken gebruikt.

De frekwentieverandering bij roterende stemvorken is evenals bij

roterende torsieslingers een gevolg van de dan optredende centrifugaal

krachten. Daarom is de theorie van kontraroterende stemvorken in

analogie met de theorie van de kontraroterende torsieslingers.

Voor de diepere theoretische achtergronden van de roterende tors ie

slinger wordt dan oak verwezen naar litt.1+2.

Ongewenste eigenschap 3 (zie pag.9), de niet-lineaire relatie tussen

Lln. en I1fb , blijft met het behandelde systeem bestaan.

!let nulsysteem, beschreven in litt.3+4+5, biedt een goede oplossing

voor de linearisering. In dit nulsysteem, ook werkend met stemvorken,

wordt het frekwentieverschil Llf
b

op nul geregeld. Dit wordt
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gerealiseerd door een plateau een extra voorrotatie +ante geven

en het andere plateau -~n. T.o.v. de inertiele ruimte behouden de

beide plateau's dezelfde tegengestelde voorrotatie~ •
o

T.o.v. het platform zal een plateau dus met (fi +~A) roteren en het
o

andere plateau met (.0. -Lln). De verschilfrekwentie bedraagt 2 LUten
o

is lineair met LLn.
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2.2. Torsieslinger versus stemvork.

De in litt.1 tim 5 gebruikte stemvork heeft verschillende nadelen.

1. Hoge eigenfrekwentie (155 Hz). De voorrotatie.n dient dus hoog
o

te zijn om een goede gevoeligheid te kunnen bereiken.

2. De tongen van een om zijn vertikale as roterende stemvork

waaieren uit. Hierdoor ontstaan problemen met de exitatie van

de tongen. Ook de levensduur wordt nadelig beinvloed. Tevens kan

een frekwentieverandering optreden t.g.v. dit uitwaaieren. Zie

ook litt.1+2.

5. De stemvork is in tegenstelling met de torsieslinger in principe

gevoelig voor translaties. De stemvork kan nl. beschreven worden

door een massa-veersysteem. Een dergelijk systeem is principieel

gevoeli~ voor versnellingen.

De torsieslinger bezit een eigenfrekwentie bij voorrotatie nul van

ongeveer 0.8 Hz. De voorrotatie kan bijvoorbeeld verkregen worden

ooor een pick-up plateau.

De slinger bezit geen tongen die kunnen uitwaaieren en is in principe

ongevoelig voor translaties. Wordt de slinger onderworpen aan een

versnelling nan zullen de beide puntmassa's (zie fig.2.1.-2.) elk een

koppel veroorzaken. Deze koppels zijn bij optimale balancering

tegengesteld en gelijk in grootte.

De praktische torsieslinger heeft echter ook nadelen. Deze zullen

aan de orde komen in het volgende hoofdstuk.
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2.5.1. De gerealiseerde torsieslinger.

Onderstaande technische gegevens en de foto's op bIz. 13A+B geven

een indruk van de gerealiseerde torsieslinger en van de slinger

gemonteerd op een pick-up plateau.

10-3 2
'rechni sche gegevens: Traagheidsmoment J 1.5 Nms /rad

Rotatieweerstand D = 1.4 10-5 Nms/rad

Torsiestijfheid S 3.7 10-2
Nm/rad

Kwaliteitsfaktor Q 530

Magnetische induktie in de luchtspleten: 120 mT.

Aantal windingen van pickoff en torque-spoel

n = 2540.

Slingertijd T ~ 1.2 sec.

Hoogte opstelling: 20 cm.

Betekenis van de in de foto's op blz.13A+B geplaatste cijfers.

1. Kontragewicht.

2. Kruisveerlager. Zie bIz.17.

3. Permanente magneten van de magnetische transducers. Zie blz.25.

4. Pickoff resp. torque-spoel. Zie blz.33.

5. upto-coupler t.b.v. het transmissiesysteem. Zie blz.51.

6. Print van de amplitudestabilisatie. Zie blz.44.

7. Schakelaar t.b.v. P of PI-regelaar. Zie blz.44.

8. Batterijen voar voeding van de amplitudestabilisatie.

9. Draaitafel.
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Fo to nr. A 5311 THE

De torsieslinger.

(Betekenis cijfers: zie blz.13)
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Fata nr. A 5312 THE

De slinger ap een draaiplateau.

(Betekenis cijfers: zie blz.13)
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2.3.2. Afwijking t.g.v. verdeelde massa's.

In de prakt1jk kan de torsieslinger niet voorgesteld worden d.m.v.

2 puntmassa's. Volgens een in litt.6 vermelde methode kan voor wat

betreft de traagheidseigenschappen een willekeurig lichaam vervangen

worden door een zogenaamd vervangingslichaam. Dit vervangingslichaam

is een stelsel van 6 gelijke puntmassa's. De puntmassa's bevinden

zich paarsgewijs op gelijke afstanden van het gemeenschappelijk

zwaartepunt. Zie fig.2.3.2.-1.
y

----it----~I'-----t......-x

Z

fig.2.3.2.-1. Vervangingslichaam opgebouwd met

puntmassa's.

De som van de 6 puntmassa's is gelijk aan de massa van het te

vervangen lichaam.

Indien de Z-as samenvalt met de scharnieras van de slinger dan zullen

de puntmassa's op deze Z-as niet voorkomen in de differentiaal

vergelijking. Het traagheidsmoment van deze 2 puntmassa's t.o.v. de

Z-as is nl. nul. De praktische torsieslinger kan dus voorgesteld

worden door 4 puntmassa's. Zie fig.2.3.2.-2 •
..n.

~m fig.2.3.2.-2. Model van de prak

tische torsieslinger.



-15-

Bet traagheidsmoment van het praktisch model is:

J J J
2 2

= 1+ 2=mr +ma

lIet koppel bij rotatie n. tog.v. J 2 is tegengesteld aan het koppel

t.g.v. J 1 "

Voor Tn. kan nu geschreven worden:

De bewegingsvergelijking wordt:

.. ( . ) 2J8+S8- J 1-J? A 8=0

stel: J 1-J 2 =k=J 1-J 2
J J 1 +J 2

Substitutie levert:

.. S ?
G+ (--kn." )8=0

J

Oplosslng:

G=E> sin",t
III

fig.2.3.2.-3. Slingerfrekwentie fb
als funktie van n

met parameter k.

----i...... ..n.

asymptoot
/

/

/
/

'/
1

w e t-oii,,=:-~----- k=O

Voor k geld t: Ikl ~1

In fig.2.:5.2.-j. in voor diverse waarden van k f
b

van de slinger

als funktie vann getekend.

2ITf
b
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De in fig.2.3.2.-3. getekende waarden van k kunnen als voIgt

geinterpreteerd wo~den.

k=1 betekent dat J=J
1

en J 2=0.

Dit is het reeds behandelde ideale geval met twee puntmassa's.

(fig.2.1.-1.)

k=-1 betekent dat J=J 2 enJ 1 =0.

Deze grafiek geeft het verband tussen f
b

en ~ alsof de ideale

slinger 90
0

gedraaid is t.o.v. zijn input-as.

Bij rotatie zal het koppel TA en het koppel veroorzaakt door de

torsiestijfheid S dezelfde richting hebben. l.p.v. een frekwentie

daling zal een frekwentieverhoging optreden. Het verband tussen~b

en n "ontaardt" in een hyperbool met vergelijking: (2lTfb)2_.n.2=w~

k=O indien J 1 =J 2 •

Het vervangingslichaam van de slinger bestaat nu uit 4 puntrnassa's

op gelijke afstand van elkaar. In fig.2.3.2.-2. is a=r. De koppels

tijdens rotatie t.g.v. J
1

en J
2

zijn exakt gelijk doch tegengesteld

van richting. Tn=O ongeacht de grootte vann. De frekwentie van de

slinger verandert bij rotatie dus niet.

O<k<1 betekent J 1> J 2.

Dit is bij de praktische torsieslinger het geval. I.p.v. de

cirkelvorrnige relatie tussen f
b

enn zal er een elliptisch

verband ontstaan met vergelijking: (2nfb)2+ka2=w~
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2.5.3. Torsiestijfheid als funktie van de belasting.

Het scharnierpunt van de slinger bestaat uit een kruisveerlager. Dit

kruisveerlager vervult een dubbele funktie. Het fungeert als lager

zodat de slinger hierin kan worden opgehangen en tevens bezit het

kruisveerlager een stijfheid.

In fig.2.3.3.-1. is de opbouw van dit lager geschetst.

fig.2.5.3.-1. Kruisveerlager fabrikaat Bendix.

Dit is het zogenaamde cantilever type. De in de opstelling gebruikte

kruisveer is van het type 'double end'. (zie Bendix katalogus. litt.1.)

Het kruisveerlager kan volgens deze katalogus op 2 manieren be last

worden. Hiervoor worden de termen Vc(compression) en Vt(tension)

gebezigd. In fig.2.3.3.-2. zijn beida modes getekend voor het 'double

end' type. vc

fig.2.3.3.-2.

Balasting modes.
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In de Grafiek van fig.2.5.3.-5. is de relatieve torsiestijfheid

als funktie van de belasting uitgezet.

Effect of Radial Load on Spring Rate IV. and V,)

2
~+300
o
z
c(

2
•...
~+200
o
z.....
f/)

'"~
: +100
~

~

'"~
G:

~ 0
k
0-
f/)

~

o
'"CI

~ -100
Z

'"UG:

'"0-

-200

~
0oס..,1

~

y
,

V
~

V
V I

/,.,
/

)
V

V
7

.-

J
25 20 15 10 5 0 5 10 /5 20 25

Vt (APPLIED LOAD IN LBS.) I Vc (APPLIED LOAD IN LBS.)
TIME CONSTANT ~ TIME CONSTANT

fig.2.3.3.-3. Relatieve stijfheid als funktie

van de belasting.

In de Vt-mode hangt de slinger a.h.w. aan de gekruiste bladveren.

In de V -mode rust de slinger op de bladveren. Het verschil tussenc
de beide belasting modes hestaat uit een standverandering van het

o
lager ter Grootte van 180 • Hoe de stijfheid verandert indien het

lager bijvoorbeeld over 90
0

gedraaid wordt staat niet vermeld in

litt.7. Vermoedelijk is het lager daarop niet berekend.

De verandering van de stijfheid t.g.v. translaties is dus in dit

stadium van het onderzoek i.h.a. niet te voorspellen.
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Het gedrag van bladveren en kruisveerlagers wordt beschreven in de

dissertatie v~n W.Lotze (litt.8).

Uok in de samenvat ting van J. 1". Dij ksman (Iitt. 9) word t het kruisveer

lager beschreven.

Opm: Een alternatief voor het kruisveerlager is een systeem van

4 kruisveerlagers van het type 'cantilever'. Zie fig.2.3.3.-4.

_-------- slinger

_-_drager

fig.2.3.3.-4. Alternatieve torsiestijfheid.

De binnenste 2 lager's worden dan bijvoorbeeld in de Vt-mode

belast, de andere 2 in de V -mode waardoor de totale stijfheid
c

bij omkeren van de stand van de slinger niet zal veranderen.
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'.!. DR torsinslinger al~~ frekwentiebepalend element.

~ Het Nyquistoiagram.

De torsieslinger kan, dankzij elektro-magnetische transducers,

opgenomen worden in een elektrische trillingskring. M.b.v. het

Nyquistdiagram kan aangetoond worden dat de slinger het frekwentie

bepalend element is in deze kring.

Om het Nyquistdiagram te bepalen wordt de diff. vgl. van de slinger

uitgebreid. T.g.v. de rotatieweerstand D zal er nl. een extra term

in deze vergelijking optreden. Deze dempingsterm zal m.b.v. een

extern aangebracht koppel T gekompenseerd kunnen worden zodanig
e

dat er sprake is van een ongedempte trilling.

De diff. vgl. van de niet ideale torsieslinger luidt:

.. . ( 2)J0+D8+ ~;-n. J 8=T
e

Stel '1' =K0e
Hieruit voIgt:

.. (D-K)' (S ?0+ --0+ --n·) 0=0
J J

Om dit koppel T op te wekken
e

torque-spoel werkt volgens de

De spoel wordt

wordt een torque-spoel gebruikt. Deze

wet van Lorentz.(F=(rxB).l; T =rxF)
e

geplaatst in een magnetisch veld dat aanwezig is in

de luchtspleet van de slinger.

De overoracht van de torque-spoel kan als volgt worden samengevat.

me t z =z l=H +jwLs spoe s s Vi is de spanning over de spoel

dus

met

K
1
V.

T = 1

e 1 +jwL /R
s s

wL
C' 3

Aangezjen~ = 10- «1 geldt bij benadering:
"."

'r =K 1 •V .e 1
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De zeer kleine faseverschuiving tussen de spanning over en de stroom

door de spoel wordt dus verwaarloosd. Bij zeer nauwkeurige metingen

is het noodzakelijk de spanningsbron V. te vervangen door stroombron I.
~

Het komplexe deel van Z kan dan geen faseverschuiving veroorzaken.
s

De andere transducer, de zogenaamde pickoff-spoel, werkt volgens de

wet van Yaraday.(e=-d~/dt).

De uitgangsspanning V van de pickoff-spoel wordt onbelast gemeten.
u

Voor de overdracht van deze transducer kan geschreven worden: Vu =K20

Van voorgaande tijdfunkties kunnen de Laplace-getransformeerden

bepaald worden.

De overdrachtsfunktie H(s) van torque-spoel naar pickoff-spoel luidt:

V (s) V (s) 8(s) T(s)
(

u uH s)=--=-_· __ ·_-
V.(s) 8(s) T(s) V.(s)
~ ~

2 2
Js +Ds+(S-.n J)

~;chematisch kan II(s) als volgt voorgesteld worden:

torque-spoel slinger pickoff-spoel

_J K1 I T(s)J-------I2 1 2 I 6(s,)·1 SK21-'Vu(s)~l -I Js+Ds+(S-n.J)

I

I

I
I_____ J

I

I
IL _

V. (s)
~

t

fig.5.1 .-1. Uverdrachtsfunktie H(s).
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Voorwaarden voor het laten oscilleren met konstante amplitude van

dit systeem zijn:

a. rondgaande versterking gelijk 1

b. fasedraaing gelijk 0

In formule:

Vu(s) sK1K2
--- =1
V.(s)-Js 2+Ds+(S-n2J)

1

Hieraan wordt voldaan indien: K
1

K
2

=K=D ~

Va or s=jw voIgt hier uit:
\~

LV =V-y-n. =21rfb

2 2Js +S-.n.. J=O

De afbeelding van H(s) in het H-vlak met s=jw en w lopend van 0 tot ro

geeft het Nyquistdiagram. Zie fig.5.1.-2.

Kjw
H(LAJ)=

Djw+S-n?J_w
2

J

Eenvoudig kan aangetoond worden dat deze polaire figuur een cirkel

voorstelt.

1m H

r

H-vlak

_Re H

fig.5.1.-2. Nyquistdiagram van H(w).

Aan de oscilleervoorwaarden wordt voldaan indien Re H(w)=1 en

1m H(w)=O. In het Nyquistdiagram voldoet de doorsnijding van H(w)

in het punt 1 van de reele as aan deze voorwaarden. In dit punt

is K=D en W=2Trfb=V~)/J-1l.;). In de echematische voorstelling van H(S)

in fig.5.1.-1. kan V (3) verbonden worden met V.(s). Wordt tevens
u 1

voldaan aan de randvoorwaarde K
1

K
2

=K dan zal dit systeem een

ongedempte harmonische trilling uitvoeren met frekwentie f
b

•
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5.2. Oplossing van de diff. vgl.

De diff. vgl. van de torsieslinger met demping en uitwendig aangebracht
•koppel T =K0 is afgeleid in hoofdstuk 3.1. en luidt:

e

.. D-K' S 2
8+- 8+ (--.n. )8=0

J J

De oplossing van deze homogene lin. diff. vgl. is klassiek en wordt

overgenomen uit litt.15.

-C( t ( OIl )8=8 e cos~t+-sin~to fj

met 8 =8(t=0)
o

o<=(D-K)/2J

Om een indruk te krijgen van de grootte van het koppel T dat
e

noodzakelijk is om de slinger een ongedempte trilling te laten

uitvoeren moet de rotatieweerstand D berekend worden. Dit is als

voIgt ge beurd :

a. Periodetijd T bepaald. (12 perioden in 15 sec.)

b. 3=0.531 Ib-in/rad. (bron: Bendix katalogus)

1 Ib-in ~ 0.113 Nm

c. Uit lA1e=~)nrb=2l1'i=(S/,J)!voIgt: JaS(T/21T)2

d. De Glinger werd manueel een beginuitwijking 8
0

gegeven.

Vervolgens werd de tijd bepaald waarin de amplitude van de

slinger t.g.v. de demping D daalde tot de halve beginwaarde.

In formule:

-lICt 18 e =~8o •. 0

D-K (D-K)(2Tr)2
tx - - - "'---:"""';"-"-

- 2J - 2~)rr2
K=O; t=150 sec.

Na substitutio van t, :;, K en 'I' voIgt voor D een waarde van

ont','eveer 1. -1 10-5 NlIIs/rad.
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De maximale waarde van het dempingskoppel T dat ontstaat t.g.v. de

rotatieweerstand Dr

...
'l'=DEbD 0 8

0
• 21Tf b

Substitutie van e =0.2 rad (praktische waarde) levert voor Teen
o

waarde van 1.4 10-5 Nm.

Het koppel T opgewekt in de torque-spoel dient deze waarde van T te
e

evenaren om de slinger in beweging te kunnen houden. Om een indruk te

krijgen of dit koppel T te realiseren zou zijn werden de volgende
e

berekeningen aan een denkbeeldige torque-spoel uitgevoerd:

T=rxF ; F=(IxB)ohlon

r straal slinger z8 em.

n aantal windingen. Stel 100.

h
l
= lengte vrrn de geleider in de luchtspleet. Stel 1 em.

B = magn. induktie in de luchtspleet. Stel 100 mT.

Uit deze berekeningen voIgt: 1=1.7 rnA.

Dit is een praktisch realiseerbare waarde.

](esume: Om de slinger een ongedempte trilling te laten uitvoeren met

een amplitude van 0.2 rad (~11.5°) is, bij realistische waar

den van n, hI en B, een stroom vereist met amplitude 1.7 rnA.

Voor dit meehaniseh systeem geldt voor de kwaliteitsfaktor Q:

Worden voar we' ~) en D de nummerieke waarden ge substi tueerd dan

voIgt: q, = 550.

Dit is opmerkelijk haog voor een mechanisch systeem met deze lage

resonantiefrekwentie (0.8 Hz). Deze hoge Q duidt op zeer hoge

kwaliteit v!\.n het kruisveerlager.

Uit de vgl. 2nfb='h/J voIgt: J
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5.5. De magnetische transducers.

De magnetische transducers zijn opgebouwd uit op de slinger gemonteerde

magnetische circuits en stilstaande pickoff- en torque-spoeltjes.

De transducers werken dus volgens het magneto-dynamisch principe.

~en voordeel van deze opstelling is dat er geen problemen ontstaan

met de toevoerdraden van de spoeltjes. (Dit in tegenstelling met by.

een luirlspreker.)

In fig.5.5.-1. is schematisch een transducer getekend.

magneet

~~--.----:;o~~~

aansluitdraden van

de stilstaande spoel

/magneet

< >
bewegingsrichting

v.h. magnetisch eire.

fig.5.3.-1. De transducer. (schematisch)

Het B-veld in de luchtspleet moet voldoen aan de volgende eisen:

a. Homogeen in de bewegingsrichting.

De slinger voert een harmonische beweging uit. Bij een homogeen

B-veld in oe 1)C~wet·singsrichting zal de opgewekte spanning lineair

met de sTielheid en dus lineair met e zijn. De spanning is dan

zuiver sinusvormig.

b. Sterk.

De opgewekte spanning in de pickoff-spoel is evenredig met de sterkte

van het B-veld. ])e stroom door de torque-spoel kan bij een sterk

B-veld relatief kleiner worden.

Om de ma~netische induktie B te kunnen berekenen zal beknopt de theorie

van de permanente magnetische materialen worden behandeld. M.b.v. deze

theorie is het mogelijk een optimaal (zie 3.5.4.) magnetisch circuit te

ontwerpen. Cebruik is gemaakt van litt. 10 tim 14.
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3.5.1. Dr' hysteresislus.

In vacuum is het verband tussen de magnetische veldsterkte H en de

magnetische induktie B vastgelegd in de volgende relatie:

B=u H
o

u is de magnetische permeabiliteit in vacuum
o

Dit verband is zuiver lineair.

vlord t in een }I-veld een ferromagneti sch rna teriaal geplaatst dan zal

L.g.V. de magnetische polarisatie J in het materiaal de induktie B

niet meer lineair verlopen met H. De relatie luidt nUl

B=u H+J
o

met J=J(H)

Wordt uitgegaan van maagdelijk magnetisch materiaal (J=O) dan kan de

bekende hysteresislus, inklusief de maagdelijke kromme, doorlopen

worden. i,ie fig.5.3.1.-1.

HYSTERESIS LOOP

d

flux
density

B

t
Blat -.-.

~
-B

______--j'-:- ~a'---..:.:.:,r_-..,...,...----':..;.l!lll•• 1
-H +- HSQt -_ H

magnetislng
field strength

IlystereslH loop, varlatlon of flux deulllty with appJled magnetlslng field strength.

fig.5.3.1.-1. Hysteresislus.
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In fjg.5.5.1 .-1. stelt /le lijn ae de maagdelijke kromme voor. Punt c

Geeft de magnetisehe verzadiging 13 t van het materiaal aan. Rechts
sa

van punt e geldt: dB/dB = u • B is de remanente magnetische induktie.o r
Bet bruikbare gebied van de permanente magneet ligt in het 2e of 4e

kwadrant van de hysteresislus. Dit gedeelte heet demagnetiserings

kromme. (lijn ef en km).

HeB wordt de co6reitieve veldsterkte genoemd en geeft aan tot welke

waarde B moet stijgen om 13 tot de waarde 0 te dwingen.

5.3.2. De energiediehtheid.

In de praktijk zal er naar gestreefd worden zo min mogelijk duur

permanent magnetiseh materiaal te gebruiken. De energiedichtheid (kJ/rn 3 )

zal dus zo hoog rnogelijk moe ten zijn. Een maat voor de energiedichtheid

is het BB-produkt. Zip fig.3.3.2.-1.

--
--

linors of
constant BH-product

I
I

I
I I

I ,
dormognllt,satlOn I :
I curvll I I

-~-- T--t---'T
/ I I I I

/ I I I I
/ / / I I

I / / I I I
I ,// // / I I
-( / / I I
i ,/" / I I
, -" / / I
~/ / I I
I ••/' I I
I ...-- ,.," I

_..;.--- __ .-...",.- ,I

-+------ -"'/
_ Hd --------

I,
I

(BH)max

BH ~productJdllmagnlltosing
f.llld strllngth

[)em'il.,"Il('tlS'1 tlOn curve with c"ntours of const~nt 1ll1-llroduct. and BH-product curve.

fig.) • .5.2.-1. BH-produkt.
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5.5.5. Minor loops.

In 5.j.'. is vermeld dat de demagnetiseringskromme de lijn is die

aangeeft hoe B verloopt bij het verhogen van de demagnetiserings

veldsterkte H.

Indien bij een bepaalde waarde van de demagnetiseringsveldsterkte H

de veldsterkte verlaagd wordt zal een zogenaamde "minor loop"

doorlopen worden. Di tis t[~~_~lustreerd in onderstaande figuur.

flux__--I densIty

(B)

i
,-_..-'-::'-:=:::;:;:;;iiiiiJll"'1 Bo

B2
Bl

~~--:::::~:;:;;iIIIII1 Bo

!
: I

! !

, I
i /

I

i'

H) H, H2
cJRmagnRI/5lng •

f/~Id S\f~nglh ( H )

fig.3.3.3.-'. Minor loops.

In fig.j.5.5.-'. zijn oen drietal minor loops getekend nl. A,CBODA"

A,A 2A, en AjBbAj' De gestyleerde minor loops A1BO on A3Bb worden

"recoil lines" genoemd.
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5.3.4. De belastinglijn.

Het uitwendige magnetische circuit van een permanente magneet vormt

een belasting voor die magneet.

Dit is vergelijkbaar met een belastingsweerstand voor een elektrisch

voedingsapparaat. 13ij een bepaalde waarde van de belastingsweerstand

hoort een belastinglijn in de VI karakteristiek van de voeding.

In analogie hiermee kan van een magnetisch circuit de belastinglijn

getekend worden in de DH karakteristiek.

~.e.a. is geillustreerd in fig.3.3.4.-1.

belastinglijnen

fig.3.3.4.-1. Belastinglijnen.

De doorsnijding van de belastinglijn met de VI resp. BH kromme geeft

het werkpunt van de voeding resp. magneet aan. De magneet wordt

optimaal benut indian de belastinglijn door het punt Hd,B
d

loopt.

De belastinglijn van een magnetisch circuit kan als voIgt berekend

worden: Uitgaande van fig.3.3.4.-2. kunnen de volgende afleidingen

gemaakt worden.

A -'
P

magneet

f
I
I

.-'- - - - - - - - - - - - -- - - - -

'A
1

fig.3.3.4.-2. Theoretisch model

van een magnetisch

circuit.
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f H.dl = ~I = lJ I +II I +H
l

l
1

0
p p y y

stel u =CD---+H =0
ry y

Hieruit voIgt:

JI
p

Stel geen lekflux:

Hieruit voIgt voor B II! :
p p

13
P

H
p

BI All p
=--.1_-

HI Apl l

De optirnale belastinglijn doorsnijdt de demagnetiseringskromme in

het punt Hd,B
d

en kan dus door het kiezen van geschikte afmetingen

van het magnetisch circuit gerealiseerd worden.(zie 3.5.5.)

In onderstaande figuur zijn 2 belastinglijnen getekend.

DemagnellsatlOn curve with load line and recoil line.

fig.3.3.4.-3. Verandering v.h. instelpunt

t.g.v. demontage v.d. magneet.
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Indien er wordt uitgegaan van de belastinglijn OP1 van fig.3.3.4.-3.

dan zal bij bv. demontage van de magneet uit dit circuit de belasting

lijn U}'2 ingesteld worden. Bij montage zal niet punt P
1

maar punt P3

bereikt worden via de recoil line P2P4' Het optimale instelpunt P1 met

rnaximale energiedichtheid wordt dus niet opnieuw bereikt. Dient toch

P
1

ingesteld te worden dan zal de permanente magneet opnieuw gemagneti

seerd moeten worden. Dit laatste blijkt in de praktijk ondoenlijk.

Bij de keuze van het te gebruiken magnetisch materiaal is dus niet

aIleen een hoog BH produkt van belang maar ook de vorm van de demagne-

tiseringskromme.

Bij vergelijking van het magnetisch materiaal Ticonal 600 met het

magn. mat. Ferroxdure 330 valt op dat Ti een (BH) bezit van
max

47.8 kJ/m 3 tegen Fxd 25.5 kJ/m 3 . De co~rcitieve veldsterkte H
cB

van Ti

bedraagt slechts 54 kA/m tegen een HcB voor Fxd van 239 kA/m.

Dit is geillustreerd in fig.5.3.4·-4. r

Ti 1.3 T

239 kA/m

-II _

Fxd 0.36 T

a
fig.3.3.4.-4. Demagnetiseringskrommen van Ti en Fxd.

De recoil lines, gnillustreerd in fig.3.3.3.-1., veroorzaken het verlies

van magnetisatie van een Ticonal magneElt. De recoil lines van ~'xd vallen,

in een groot gebied, sarnen met de demagnetiseringskromme. Bij demontage

uit een ma/;'n. circuit zal Ti een gedeelte van zijn magnetisatie verliezen

en zijn hoog (BH)max bij montage niet opnieuw kunnen bereiken.

Voor Fxd geldt dat bij demontage geen verlies van magnetisatie optreedt.

nit laatstn pleit ervoor om Ferroxdure 330 toe te passen.

Fxd is dan ook eenvoudig gemagnetiseerd te verkrijgen. Dit in tegenstel

ling met Ti GOO.

Dat ~'xd niet demagnetiseert houdt verband met zijn gunstige permeance

co~fficient. Zie j.'.5. op page 32.
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3.3.5. De permeance coefficient.

In 3.3.4. is afgeleid dat voor de belastinglijn geldt:

De permeance coefficient geeft per definitie de helling van de

optimale belastinglijn aan zodat deze belastinglijn door het punt

(Hd,Bd ) loopt en (BH) bereikt wordt.max
In formule:

permeance coefficient p.c.
-B

P

H u
p 0

Jndien All /A 11 gelijk is aan de p.c. zal (BH) ingesteld worden.
p p max

Voor Ferroxdure 530 wordt een p.c. van 1.1 opgegeven. Hieruit voIgt

dat voor het magn. circuit geldt dat als de luchtspleet ongeveer

dezelfde afmetingen bezit als de Fxd-magneet automatisch (BH) max
bereikt wordt. Dientengevolge is met Fxd een eenvoudige konstruktie

van het magnetisch circuit mogelijk.

Voor Ticonal 600 wordt een p.c. van 19 opgegeven. Dus moet de verhouding

Allp/Apl l gelijk zijn aan 19 voor een optimaal magnetisch circuit.

Dit vereist een relatief lange Ti magneet met relatief kleine doorsnede.

De konstruktie van dit circuit is daardoor minder eenvoudig dan een

konstruktie met een Fxd magneet.
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5.3.6. Jlet magnetisch circuit.

Voor het magn. circuit van de slinger werd een aantal Ferroxdure 330

mabneetjes aangekocht met afmetingen: 1 xb xh = 5 x 9 x 19 mm.p p p
De afmetingen van de luchtspleet werden bepaald op: llxblxh l =

4.8 x 30 x 17 mm.

Na montage bleek het B-ve1d goed homogeen te zijn en een sterkte te

bezitten van 120 mT.

5.5.7. De spoeltjes.

De pickoff- en torque-spoeltjes zijn gewikkeld op rechthoekige

aluminium spoelraampjes. Deze spoelraampjes hebben een luchtspleet

om te voorkomen dat het raam een ongewenste kortsluitwinding vormt.

De diameter van de spoeldraad bedraagt 0.05 mm.

Het aantal windingen per spoel is 2540.

De ohmse weerstand per spoel: R 1= 1.9 k.ohm.spoe
De opgewekte spanning in de pickoff-spoel bij maximale amplitude van

de slillger bedraagt 400 rnV t _
t

•

De zelfinduktie 1 = 0.4 H. Deze waarde werd gemeten met de spoel in
s

de opstelling.
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4. De amplitudestabilisatie.

~ Viaarom ampli tudestabil isatie?

r'~r zijn drie redenen om de amplitude van de slinger konstant te

houden.

a. De frekwentie van een gedempte trilling is afhankelijk van de

grootte van de dempingsterm. Deze dempingsterm kan d.m.v. een

stabilisatieschakeling gekompenseerd worden.

b. De frekwentie van de slinger blijkt afhankelijk te zijn van de

amplitude. Zie hiervoor hoofdstuk 5.
C. llij rotatie van de slinger zal de frekwentie dalen. De bewegings

energie v.d. slinger blijft, zonder amplitude regeling, in eerste

instantie konstant ~odat bij rotatie de slinger automatisch een

grotere amplitude krijgt. Het onder b vermelde frekwentieverschil

dat dan optreedt is niet te onderscheiden van het frekwentie

verschil t.g.v. rotatie.

()m te voorkomen dat tijdens metingen aan de slinger lang op het

instellen van de amplitude gewacht moet worden zal de amplitude

stabilisatie snel moe ten kunnen regelen.

~ De regelkring.

In j.2 is afgeleid dat:

met lX=(D-K)/2J

parameter A.

fig.4.2.-'.

8=8(t) met
'-----------

A<D/K

AaD/K

-t

A>D/K

geregeld
8

r

Aangezien K=K,K 2 t D en J in principe konstant zijn is ~ dat ook.

Door in serie met K een regel~are versterker A (; vermenigvuldiger)
I

te schakelen kan de grootte v~n oc (~ (D-AK)/2J) en dus van e
\

worden. Zie onderstaarde figuur.
i
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De regelkring voor de amplitudestabilisatie kan er in principe als

voIgt uit zien~

torque- 'r e pickoff-
V

.........
e u

- slinger regelaar
spoel spoel

VA

/
•

fig.4.2.-2. De regelkring.

Vref

De regelaar in bovenstaande figuur regelt d.m.v. VA de versterkings

faktor van A zodanig dat de amplitude van e gelijk wordt aan e .g
8 is de gewenste amplitude en wordt ingesteld d.m.v. V f·

g re
In onderstaande figuur is de regelaar in detail getekend.

intpgrator
V

,- - -

I

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I
L __

O-det

sample-hold

schakeling

puls-

shaper

Vo -

I
I
I

_ __ .J
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De regelaar werkt als voIgt:

de spanning V , afkornstig van de pickoff-spoel, is evenredig met 0.
u

De spanning Ve aan de uitgang van de integrator is dus een rnaat voor e.
De amplitude van de spanning Ve moet d.rn.v. de regelkring konstant

worden gehouden. De spanningen V
u

en Ve zijn t.g.v. de integrator 900

in fase verschoven t.o.v. elkaar. De spanning Ve zal juist zijn

positieve topwaarde aannemen op het moment dat V met positieve helling
u

door nul gaat. Hierop berust de schakeling van fig.4.2.-3. am m.b.v.

een O-doorgang detektor (: komparator) en een pulsshaper (: one-shot)

de topwaarde van V
e

~n de sample-hold sChakeling op te slaan.

De ui tgangsspanning V'e van de s-h schakeling is dan al tijd gelijk aan

de laatste positieve topwaarde van V
e

• Het verschil tussen Ve en Vref
wordt, verrnenigvuldigd met K

3
, gebruikt am A in te stellen.

De regelkring kan teruggebracht worden tot het eenvoudige blokschema

van fig.4.2.-4.

"systeem"

fig.4.2.-4. Vereenvoudigd blokschema van de

arnplitudestabilisatie.

Het "systeern" van fig.4.<'.-4. omvat de volgende elementen:

torGieslinger, pickoff- en torque-spoeltjes, vermenigvuldiger A,

integrator, sample-hold schakeling, komparator en one-shot.
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4.5. De theoretische regelkarakteristiek.

Voor de amplitudestabilisatie kan een optimale regelkarakteristiek

afgeleid worden. Onder optimaal wordt verstaan dat de regeling

zodanig funktioneert dat, na konstatering van een verschil tUBsen

de gewenste en de werkelijke waarde van 8, dit verschil na een

periode tot nul is gereduceerd. Zie onderstaande figuur.

In formule:

8(t=T )=8
r g

8

f

-t

A>D/K

8
g

o
o

ot------>,.---------+---.........---+------+---.....L..---
T T +T

r r

fig.4.3.-1. Optimale regeling.

In de litt. wordt deze optirnale regeling "dead-beat response" genoemd.

Deze term stamt uit de theorie van de "sampled-data systems". (litt.17)

In hoofdstuk 4.4. zal dit nader worden omschreven.

De optimale regelkarakteristiek, de funktie A=A(K,T,0 ,8 ), wordt alsg a
voIgt afgeleid:

-ocTv r 0(

0(t=T )=0 =8 e (cos~T +asinl'l'rr)r go r I~

f3 '1' =27T - ninR'I' =0 en cosfA'l' =1r r r r
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Na substitutie voIgt:

D 2JA=-+- ·In(e Ie )K KT g 0
r

Bovenstaande vgl. voor T ingevuld in de vgl. voor A levert:
r

met T=T 'N-' ./ J. ln ( G Ie ))2r '121T g 0

Voor

en

8 I 8 ~1 ge ld t :
g 0

T~T
r

8 -8
In(e Ie "~ g 0

g 0 1 8
o

}- 8 -8
'" D 2J (g 0)

A ... j{+KT e
o

Uit doze vergelijkingen zijn direkt enkele konklusies te trekken:

a. Het systeem is in principe niet zelfstartend.

Voor 8
0

=0 zal A oneindig groot moe ten worden. Dit is technisch niet

realiseerbaar. In de praktijk zal t.g.v. het inschakelen van de

voeding 8 10 zijn.
o

b. De optimale regelkarakteristiek is afhankelijk van periodetijd T.

rl'ijdens rotatie (.fiFO) van de slinger zal de periodetijd toegenomen

zijn. Aan de optimale regelkarakteristiek zal niet voldaan worden

indien A bij A=O optimaal is afgeregeld.

c. De regeIkring van fi,";.4.>'.-2. is proportioneel. De spanning VA die

de grootte van A bepaalt is eindig. De faktor K
3

is ook eindig.
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A A

Daar VA=K
3

(Vref-Ve) zal Vref=Ve zijn. (AIleen voor K
3

-CD zal Vref=Ve
zijn). Indien de dempingsterm D verandert, o.~.v. bijvoorbeeld een

temperatuursverhoging, zal A en dus VA zich op een andere w~arde

moe ten instellen. Hierdoor zal het verschil tussen V f en Vere -
veranderen. M.b.v. een I-element kan dit worden voorkomen.

E.e.a. is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.4.

d. De funktie A=A(K,T,e ,8 ) is afh. van e . Daar e niet vast staatgoo 0

zal de dead-beat response i.h.a. niet exakt gerealiseerd worden.

een linearisering. In fig.4.2.-3. is A

De regeling voldoet dus niet aan de

e. De vergelijking voor A is

lineair afh. van (8 -8 ).g 0

theoretisch optimale regelkarakteristiek voor A.

Een snelle amplitudestabilisatie zal dus aIleen optreden in een

klein gebied rond een bepaalde waarde van e . Dead-beat zal dan ook
o

aIleen bij toeval optreden.

Ad a. Aangezien het systeem niet zelfstartend is zijn metingen met

de eenheidsstapfunktie niet realiseerbaar. Daarom is bij het

testen van de amplitudestabilisatie op V fiO een stapfunktie
re

gesuperponeerd. Zie ook 4.6.
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4.4. Z-transformaties.

In de regelkring van de amplitudestabilisatie is een sample-hold

schakeling opgenomen. De regelkring krijgt daardoor een diskreet

karakter. Bepaalde grootheden in de regelkring veranderen niet

kontinu maar slechts op diskrete tijdstippen. Berekeningen in het

s-domein worden vervan~en door berekeningen in het z-domein.

Vaar de afleidingen m.b.v. de z-transfarmaties is gebruik gemaakt

van litt.16,17 en 18.

~.b.v. het doorrekenen van de regelkring m.b.v. z-transformaties

is het regelcircuit opnieuw afgebeeld. Zie onderstaande figuur.

G(s)
H(s)

O-Crr---i~ 0- 0 rde

houd-circuit

r--------r-. u ( t )

fig.4.4.-1. Regelkring met sampler.

In fig.4.4.-1. komen de volgende grootheden voor:

r(t)

u(t)

ingangssignaal

uitgangssignaal

(=V f~gewenste amplitude) ----- R( s)re

...
(=Ve~topwaarde Va)

e(t) errorspanning
...

(=VA=K,(Vref-Ve) ) ----~ E(s)

c(t) uitg.span. integrator (=Ve~ evenredig met e) ----t.~ C(s)

c(t) gesampled op T d.m.v. de schakelaar
r

*----. C(s)

De schakelaar bemonstert c(t) op tijdstippen T en vormt samen
r

met JI(s) de sample-hold schakeling.
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G(s) is het systeem van torque-spoel, slinger, pickoff-spoel,

integrator en regelbare ver8terker. Voor dit systeem is VA de

ingangsspanning en VB de uitgangs8panning. Bij grote VA stijgt

de uitgangsspanning Ve exponentieel. ( VA regelt nl. de dempings

term in de vgl. van hoofdstuk 3.2.)
Voor G(s) kan geschreven worden: K

4
/(s+s1)

Wordt voor de regelbare versterker een PI-regelaar geplaatst dan

verandert G(s) in G
1
(s).

K
4

S+8
2

G (8)=-'--
1 s+s1 8

Voor de regelkring met sampler kan geschreven worden:

Algemeen geldt:

~Jtel r(t) is een stapfunktie: H(s)=!
s

- srI'
H(s)=H

h
(8)=1_-_e___

.0. 8

Hieruit voIgt voor C(z):
K 1_e- s 1T

C(z)=....1. .(~__z )
s 1-z z-1 z-z

1 1 1

me t -s T K4(1_e-S1T)
z 1=e 1 - s 1
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~erugtransformatie naar het tijddomein geeft:

n=O,1 , 2, 3, ••..•

Voor u(t) geldt:

u(t)=u (t) voor nT<t«n+1)T
n

De reeks van d"( t) kanvergeert (~regelkring stabiel) voor Iz 11<1.

Voar K
4

moet dan gelden:

-s '1'
s1(1+e 1)

K <--'-----
4 (1_e- s 1T )

'J'heoretisch i8 de eindwaarde van u(t) voor t-<D afhankelijk van K
4

en dus van de dempingsterm D van de slinger.

Dead-beat is mogelijk. Voor z1=O geldt:

K
() 4 ( -8 T) -1 zC z = -. 1-e 1 z .-

6 z-1
1

In het tijddomein geeft dit:

K
... 4 -8 'I' [ \1 ~
c(t)=~'(1-e 1 ) u(t-T]

Uit het voorafgaande blijkt dat de dempingsterm D van de slinger

de amplitude beinvloedt. M.b.v. een PI-regelaar kan dit worden

voorkomen.

~) te 1 : 8
1

=s2 (regelkarakteristiek voldoet dan aan optimum

vermeld in hoofdstuk 4.3.)

K4 8+8 2 =K 4G (8)=-'--
1 s+s1 s s

1
11(8)=-

S

Voor C(z) ffeldt dan:
K '1'

c(z)=_4.(2....__Z )
1-z z-1 z-z

1 1
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K rp
C(z)=_4- (Z z )

1-z 1' z-1-z-z
1

Terugtransformatie levert:

n=O,1,2,3, •••••

Voor stabiliteit moet gelden IZ11 <1 dUB TK
4

<2.
Voor z1=O (TK

4
=1) geldt:

( ' 1 -1 zC z)=-=z .--
z-1 z-1

t( t ) = [u ( t-T )] ,.

Konklusie: Dead-beat is realiseerbaar.

Eindwaarde onafhankelijk van dempingsterm D.

In principe zal indien 8
1

=s2 de integrerende regelaar niet vertragend

werken. Aangezien i.h.a. s11s2 is zal de regelkring met het I-element

dit optimum niet realiseren. Zie metingen in hoofdstuk 4.6.
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4.5. :;chema van het regelcircuit.

Het schema van de amplitudestabilisatie is getekend in fig.4.5.-1.

op pag.4S.

In dit schema zijn voor de overzichtelijkheid een aantal aansluitingen

niet getekend: de +,-,0 aansluitingen van de I.C's en de offset

instelpotmeters.

M.b.v. de schakelaar kan de plPI regelaar ingeschakeld worden.

De cijfers bij de kleine cirkels komen overeen met de nummering

op de aansluitkonnektor.

De potentiometer van 1k dient om K
5

(van fig.4.2.-3.) in te stellen.

D.m.v. de potentiometer van SOk wordt V f ingesteld en daarmee dere
gewenste amplitude van de slinger.



I
~
V1
I

7

>---'---12

inl:.l!~I'.il~D~

C.A ]11,0

ko"'pa~a~o, ~ 0 -dd

C.A3,,,o ",U

in~.o!I"11~1L..-'r.

PiCkO~~ 5i9~'

1:Q.~lt,,' l.tI.f.
CA11L,O "7"

I
1{~

I

"

'''9,,-1 bue ue.nt,

~ 112.""" 2.h ,'jLJIAJJ'·je ...

AD 513

.)

CA ;j, "to

I If'

\/er,t I~k~ ...

CA J,lto

+ Y'tf
.$

sok

fig.4.5.-1. Schema van het regelcircuit.
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4.6. I"letingen aan de amplitudestabilisatie.

Om het regelcircuit te testen werd op V f' een stapfunktie gesuperre
poneerd. 1"1.b.v. een 6-kanaals schrijver werden diverse grootheden

geregistreerd.

Kanaal 1 tim 6 van de schrijver werden als voIgt aangesloten:

Kanaal Gevoeligheid

mV/mm

100

Konnektor-

aansluiting

19

Grootheid

spanning na integratie

2

3

s

b

100

500

50

10

100

12

8

2t3

1 5

V.
1.

V
u

Vref

Ve na sample-hold

errorspanning

spanning op torque-spoel

sp. van pickoff-spoel

ingangsspanning

JJorizontaal is de tijdas uitgezet. Papiersnelheid 1 mm/sec.

De metingen werden gedaan voor 2 waarden van K
3

•

In fig.4. t).-1. is K
5

=O.4, in fig.4.6.-2. bedraagt K
3

0.8.

Aan de slinger werd tijdelijk een vaantje bevestigd dat in een bakje

bewoog. Door het bakje met water te vullen werd de dempingsterm D

van de slinger sterk verhoogd. Het verschil tussen de ~ en PI-regelaar

bleek duidelijk.

Konklusie: De amplitudestabilisatie werkt goed ondanks de 5 nadelen

vermeld in hoofdstuk 4.3. op pag.38+39.

Met de fl-regelaar werkt de schakeling iets trager.

De errorspanninc VA zal t.g.v. het I-element naar nul

tenderen zodat na ongeveer 20 sec. geldt: V f=V e- re-
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Amplitude Ve

extra D e~tra D
~ ~

1'1'" ' VA ~vAmp "ude e X
- - .-

errorspanning VA

--~v

,-.. - _. -- ..

. _;.~ .ter-que-spoe1 Vi
•. , "_""": ' • •• ' •.., ....... 4·' ". .-' •..~ .... - ••.-- _." - "~. .. •

,

ap. pickoff-spoe1 V .
. u

p --+--PI - - - ..

ingangaspanning V fre

_.tv

~ 10 sec -t

fig.4. 6 .- 1 • Amplitudestab. (K,=O.4)
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It~~~~tl(l~i11111~~~/~/~1/~ I 11.1~~lV
Amplitude Va

extra D
~

extra D
~

.. ~vAmpl i tUde V0 .J.!.

-- ~-Jv
errerspanning VA

sp. torque-spoel V.
1.

p ~ ~ .... PI
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5. Metingen aan ae niet roterende slinger.

5.1. l<'rekwentie f
b

als funktie van de amplitude.

Jiij metingen aan de stemvork (litt.19) bleek de eigenfrekwentie van

de stemvork te dalen bij het groter worden van de amplitude van de

tongen. In analogie met de meting van litt.19 werd de frekwentie f b
van de slinger bepaald als funktie van zijn amplitude.

Aangezien de torsiestijfheid in de V - en Vt-mode (zie 2.3.3.) belast
A C

kan worden werd fb~fb(VS) in beide modes bepaald.

Om beiae funkties in een grafiek uit te kunnen zetten werd de relatieve
A

uitgezet. Zie onderstaande grafiek.frekwentie (;fb/fb(Ve=0.50))

f b (reI.)

f
1 .0000

0.9980

0.9970

0.9950

0.9940

0.9930

0.9920

0.9910

0.9900

0.9890

0.9880

...
fb(VS=0.50) Vt-mode

V -mode
C

0.8538 Hz

0.7356 Hz

...
fjg.J.1.-1. fb=fb(Ve).

x 1V

3.000.00 0.50 1 .00 1.50 2.00 2·50 3.50
---......
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Konklusie: In rie V -mode blijkt de relatieve frekwentieverandering
c

het grootst.

De frekwentieverandering benadrukt de noodzaak van een

goede amplitudestabilisatie.

~). 2. T"!ogelijke oorzaken van frekwentieverandering.

De frekwentieverlaging bij grotere amplitude kan veroorzaakt zijn

(loor:

a. Niet-lineariteit van de torsiestijfheid S.

Een verschil in het Vc en V
t

gebied (zie fig.2.3.3.-3.) van deze

niet-lineariteit kan het verschil veroorzaken in beide funkties.

b. Bij een grotere amplitude zal de demping t.g.v. de luchtweerstand

merkbaar worden. Deze luchtweerstand introduceert een niet-lineaire

term in de diff. vergelijking van de torsieslinger.

c. De temperatuur van de torsiestijfheid zal t.g.v. inwendige wrijving

hoger ziJn tijdens grotere amplitude. Door deze temperatuursverhoging

zal de torsiestijfheid, en daarmede ook f
b

, dalen. Dit laatste is

geverifieerd d.m.v. het opwarmen van het kruisveerlager tijdens

konstante amplitude.
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6. liet transmissiesysteem.

().1. De zender.

Voor de bepaling van de funktie fb,=fb(fl.) werd de slinger op een plateau

ceplaatst. Vanuit dit, met hoeksnelheidn roterend, plateau worden twee

grootheden naar de 'stilstaande' buitenwereld overgezonden:

a. De frekwentie ~fb van de torsieslinger.

b. De amplitude Ve " " "
Voor de overdracht van deze grootheden wordt een systeem met opto-coupler

toegepast. De opto-coupler bestaat uit een LED als zender en een PIN

diode als ontvanger.

Om de spanning Ve over te zenden wordt deze m.b.v. een Votage-Controlled

Oscillator (VCO) omgezet in een frekwentie fh.(19kHz<fh<40kHz)

liet signaal van de VCG wordt d.m.v. een opamp versterkt en vervolgens

via een weerstand toegevoerd aan de LED.

Een signaal met frekwentie f
b

is beschikbaar aan de uitgang van de

komparator van fig.4.5.-1. Dit laagfrekwent signaal wordt door dezelfde

opamp versterkt zodat het uitgangssignaal van deze opamp periodiek

vastloopt tegen de voedingsspanning. D.m.v. een DC-bias wordt het uit

gangssignaal zodanig verschoven dat de uitgangsspanning van de opamp

een pcriodiek onderbroken spanning met frekwentie f
h

afgeeft.

f,j.e.a. is geillustreerd in onderstaande figuur.

1/f
b ,.

r·,, ,

]
,,

vervalt t.g.v. ::

de begrenzing : :
- I I

door Vb' I I
I I
, I

fig.6 • 1 • -1. Ze nd e r • I I
J LJ

DC-bias

-
I I

I

-: II "-,

1 ' I
I I, I I

I I I I I

I I, I I
, I I

I I I I
I I I I

: I, I I

, I I 'I
I I I I

L.I L. L.'

uitgangssignaal
r-

a
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De toegepasle veo heeft de eigenschap dat f
h

daalt bij grotere Ve•
Gevoelsmatig is dit onlogisch. Daarom werd v66r de veo een inverterende

versterker aangesloten. In fig.6.1.-2. is het schema van de gereali

seerde zender getekend.

invuCtrh.lt VCO op~r«p

lJ ~ r~h rktr NE s~b GA.3I~O

uA71,/

vb
101< Isk III 5

"Ve
310

17k
.tkl ~

21 LED

v-
b

fig.6.1.-2. Schema van de zender.

Voor de frekwentie f
h

geldt de volgende formule:

c=6 kHz/V.

6.2. De ontvanger.

Het door de LED uitgezonden signaal wordt door de PIN-diode opgevangen

en vervolgens versterkt door 2 opamps. Dit versterkte signaal wordt

cl.m.v. een AM-detektor omge~et in een blokspanning met frekwentie fb.

Zie onderstaande fitjuur.

68..

.--------ok

IjS2: .-/

fjg.b.2.-1 :;chema van de ontvanger.

PIN



-53-

Om op eenvoudige wijze de werking van het gehele systeem te kunnen

demonstreren is de ontvanger uitgerust met twee 16-delers gevolgd

door een luidspreker. Het f;ignaal afkomstig van de luidspreker is

opgebouwd uit met frekwentie f
b

onderbroken tonen. De toonhoogte

is een maat voor de amplitude van de slinger.

().5. De voeding.

De energievoorziening VRn rie met de slinger mee roterende stabilisatie

schakeling en zender wordt verzorgd door 4 batterijen van 9 Volt.

De spanning van deze relatief kleine batterijen is belastingafhankelijk.

lJaarom werden tussen de batterijen en de schakeling een pos. en een neg.

spanningsregelaar geschakeld.

Positieve voedingsspanning V;: 12 V. Konnektoraansl. 31.

Nega tieve It V~: -12 V. " 29.

Nul: It 1+30.
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7. Metingen aan de roterende slinger.

7.1. Rotatiesnelheidn.

De rotatiesnelheid n van de input-as wordt opgewekt d.m.v. een

draaitafel. Voor dit doel werd een Direct-Drive pick-up aangeschaft.

(type: SP-10MK II; merk: Technics)

llet toerental van het plateau wordt d.m.v. een kwartsgestuurde P.L.L.

schakeling konstant gehouden. Fijnregeling van het ingestelde toeren

tal is dus niet mogelijk. (zie litt.20)

Ingesteld kan worden: 53}', 45 en 78 toeren/min.

7.2. lVletingen.

In 2.3.2. (pag.14) is afgeleid dat geldt:

Hieruit voIgt:

met f b=I."/2TT ; frekwentie slinger

frekwentie slinger bij .Il=0

f = n./2lT ; frekwentie plateau
p

Het elliptisch verband tussen f b en f p wordt uitgedrukt door de

konstante k.

k wordt als voIgt bepaald:

.!l.=0 __ f =0
P - fb=fe
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Indien het verband tussen f
b

en f
p

zuiver elliptisch is zal voor

twee verschillende ~otatiesnelheden (fi1tn2 ; fp1/fp2 ) dezelfde

waarde voor k uit de berekeningen dienen te volgen.

fp=O -- fb=fe= 0.850 Hz.

3313f p1 ~ Hz = 0.5555 •.. Hz

A2.
60 Hz 0.7500 ... Hz
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U. Konklusies.

a. De metingen aan de slinger wijzen uit dat de theoretisehe

beschrijving van het gedrag van de slinger, i.e. het elliptisch

verband tussen inputrotatiesnelheid en slingerfrekwentie,

korrekt l~).

l,. De frekwentie van de slinger daalt bij toenemende amplitude in

versnelde mate. De amplitude van de slinger dient dus zo klein

mogelijk ingesteld te worden. Dit benadrukt de noodzaak van een

goed funktionerende amplitudestabilisatie.

c. De torsieslinger is in zijn huidige vorm en onder laboratorium

omstandigheden geschikt als rotatiesensor.

Voor praktische toepassingen als rotatiesensor t.b.v. navigatie

in de inerti~le ruimte zal een aantal aspekten nader onderzoeht

dienen te worden:

1. Verandering torsiestijfheid onder invloed van belasting en/of

veroudering'.

2. Temperatuursinvloeden.

5. Invloed van translaties.

4. Gedrag onder dynamische omstandighed(~n. (rotatieversnellingen)

5. (;evoel ighe 1d voor rota tie s loodrecht input-as.

6. 'l'heoretische beschrijving v.h. gedrag van de slinger bij grote

amplitude.

~>lotkonklu~1ie van di t afstudeerwerk:

N.ie t de regel SyH temen, da taverwerking en elektronika vormen het

probleem bij het ontwerp van een goede inerti~le rotatiesensor

maar de tonJieslinger zel1' (de sensor dUs) vormt de bottle-neck

van het onderzoek.
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